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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 12-én, 16:00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, dr. Dénes József, Domnánics Alajos, Hárominé 

Orbán Erika, Horváth Gábor, Kótai József, Oláh Imre képviselők /7 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző 

          

Meghívott vendégek:  

• Zétényi Irén intézményvezető, Területi Gondozási Központ 

• Györke Brigitta intézményvezető, Egészségház 

• Ziembicki Erzsébet igazgató, Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 

• Merklin Tímea, Vas Népe 

• Unger Tamás, Vas Népe 

 

Lakosság részéről: 3 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth-Pomázi Alexandra titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait. 

 

Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 

7 fővel határozatképes, majd a nyílt képviselő-testületi ülést megnyitja. 

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Oláh Imre képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

     105/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Oláh 

Imre képviselőt elfogadta. 

 

Horváth Zoltán polgármester a kiküldött meghívó szerint szavazásra teszi fel a napirend 

elfogadását, az alábbi kiegészítéssel: 

 

A 10. Egyebek napirend keretében kívánom tárgyalni Oláh Imre képviselő Úr 

interpellációjára feltett kérdéseket, Dr. Dénes József képviselő úr és Hárominé Orbán Erika 

képviselő asszony által feltett kérdéseket, annyiban, hogy kérem ennek keretében 

nyilatkozzanak a válaszok elfogadása tekintetében.  
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dr. Dénes József képviselő véleménye szerint az interpellációra, és a kérdésekre adott 

válaszokat napirend előtt kellene tárgyalni nem pedig az egyebekben. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy ilyen előírást nem tartalmaz a Szervezeti és 

Működési Szabályzat. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását az 

előzőekben javasoltak figyelembevételével, valamint azzal, hogy az 1. napirendi pontot zárt 

ülés keretében kell tárgyalni. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

106/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 
 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés módosított 

napirendjét elfogadta. 

 

1. Döntés Dr. Dénes József képviselő polgármesteri összeférhetetlenség 

megállapítását kezdeményező indítványával kapcsolatban (zárt ülés) 
 

2. Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

3. Döntés szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatás iránti igény benyújtásáról 
 

4. Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatokon történő 

indulásról 

 

5. 15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása 
 

6. Csepreg Települési Értéktár Bizottsággal kapcsolatos döntés 
 

7. Felső-Répcementi Tájegységi Értéktár Bizottsággal kapcsolatos döntés 

 

8. Csepreg Város helyi definiált értékleltárának jóváhagyása 

 

9. Tájékoztató a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 

közalkalmazottjainak jogviszony átalakulásával kapcsolatban 

 

10. Egyebek 

Döntés képviselői kérdésekre és interpellációra adott polgármesteri válaszról 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e kérdést feltenni, 

interpellációt intézni, vagy bejelentést tenni? 

 

dr. Dénes József képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. Jelzi, hogy egy napirend 

előtti hozzászólást fog elmondani, és kérdéseket fog feltenni. 
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Horváth Zoltán polgármester megadja a szót, dr. Dénes József képviselőnek. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. 

 

„Öt hét telt el a 2020. július 8-i puccs óta 

Éppen öt héttel ezelőtt tartották meg a távollétemben azt az ülést, amelyen mindenféle komoly 

indok nélkül egy kalandor, aznap velem szemben maffiózó módon, telefonnal a kezében 

fenyegetőző polgármester javaslatára négyen visszahívták az októberi alakuló ülésen még 

egyhangúan megválasztott alpolgármestert. Ez volna az összefogás és a Csepreg érdekében 

mindegyikünktől egyaránt elvárható együttműködés legjobb módja? 

A július 16-án (csütörtökön) elkészült és a Kormányhivatal számára is elküldött 

jegyzőkönyvből kiderül, hogy a polgármester szóbeli előterjesztést tett július 8-án, abszolút 

komolytalan, egy direkt hazugságot tartalmazó indoklással a visszahívásomra. A szöveg szó 

szerint azonos azzal a – tájékozatlan emberek félrevezetését, manipulálását célzó 

“közleményével”, melyet Horváth Zoltán polgármester 17.49-kor tett közzé a közösségi 

oldalán s amire én másnap reagáltam vissza. 

Egy cégvezetésben jártas barátom hívta fel a figyelmemet arra, hogy a jegyzőkönyv 

szerinte hamis lehet, ugyanis csak a szövegek felolvasási ideje hosszabb, mint a papíron 

szereplő 17.30-17.51 közti kerek 21 perc! Nem is beszélve arról, hogy a titkos szavazásról 

még egy plusz, külön jegyzőkönyvet is fel kellett venni. További kérdés, hogy amennyiben 

tényleg szóbeli volt a polgármesteri előterjesztés, akkor azt a 17.49-es közzététele előtt 

valakinek még le is kellett volna írni. Ha meg le volt mégis előre írva, akkor a meghívóhoz 

kellett volna azt csatolni – ami azonban nem történt meg! 

Mindezt az utókor és a nyilvános jegyzőkönyveinket olvasó kortársaink kedvéért 

mondtam el. Ha feltételezném négy puccsista képviselőtársamról a lelkiismeretes és 

felelősségteljes gondolkodást, akkor felszólítanám őket a város lakosságától való elnézés 

kérésére és a csepregi közéletből való végleges távozásra – de nem feltételezek róluk ilyesmit! 

Mégis kérem a képviselő-testület minden tagját, hogy az előttünk álló döntéseknél, emberi és 

polgári felelősségünk tudatában komolyan mérlegeljünk. Ha más közvetlen következménytől 

esetleg rövid időn belül nem is kell tartanunk, az utókor ítélete elől azonban nem 

menekülhetünk el! 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy a következőkben kérdéseket szeretne feltenni, 

melyekre 8 napon belül várja az írásos választ. 

 

dr. Dénes József képviselő felolvassa kérdéseit: 

 

1. Mikor számol be polgármester úr a 2020. március 13.-június 17. közti időszakban 

végzett munkájáról? 
 

2. A 2019-ben és az idén lezárult, valamint a most futó pályázataink esetében kik 

minősültek, minősülnek jóváhagyott közreműködőnek, a pályázati menedzsment 

tagjainak a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai közül? 

 

3. Összességében – tehát nem személyekre lebontva – és pályázatonként milyen mértékű 

személyi juttatásban részesültek? 

 

4. A hivatal munkatársai közül kinek van angol vagy német nyelvvizsga bizonyítványa? 
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5. A hivatal munkatársai közül kinek van és milyen típusú közigazgatási szakvizsgája? 

 

6. Mikor kap választ egy Mátyás utcai lakos polgármester úrnak 2020. január 10-én írott 

levelére? 

 

7. A városmakett kapcsán április 16-án lezárult ajánlatkérésünk eredménytelenné 

nyilvánításáról csak 103 nappal később, július 28-án kapott egymondatos értesítést az 

általunk felkért egyik ajánlattevő. Ezt mi magyarázza? 

 

8. Miért nem kerülnek közzétételére az Óvoda-Bölcsőde és a Városháza elkészült 

látványtervei, vázlattervei? 

 

9. Sor került-e a Publimont Kft-vel az utasvárók telepítéséről szóló szerződés aláírására? 

 

10. Elfogadhatónak tartja-e, hogy négy darab utasváró miatt 32 m2-el csökkenjen a 

Promenád zöldterülete? 

 

11. A hamarosan kezdődő zárt ülés keretében elárulja-e polgármester úr a tavalyi 

félmilliós karácsonyi ajándékozónk nevét? 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, nem érti, hogy kapcsolódik a zárt üléshez a 

karácsonyi ajándékozó neve. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy az ajándékozó nevének a zártan kezelését kérte. 

 

Horváth Zoltán polgármester nem szeretne vissza élni azzal az információval, hogy ki volt 

az ajándékozó, mert megkérte, hogy ne hozzák nyilvánosságra a nevét. Így szeretett volna egy 

kis ajándékot adni a városnak. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy a zárt ülés keretében kérte a tájékoztatást, mert a 

nyilvánosságra nem tartozik. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a szerződés még nem került aláírásra a 

Publimont Kft-vel. Tájékoztatja dr. Dénes József képviselőt, hogy a zöld területből való 

elvonás nem feltétlenül 32 m2 lesz. Törekednek a költséghatékonyságra. Meg lehet tartani a 

zöld terület jelleget. Virágos, füvesített részt is ki lehet alakítani. Ha ezt a választ elfogadja 

képviselő úr, akkor azt megköszöni és jelzi, hogy a többi kérdésre írásban fog válaszolni. 

 

dr. Dénes József képviselő nem fogadja el a választ, jelzi, hogy írásban kéri azt. Javasolja, 

hogy ne 4 darab buszváró kerüljön felállításra, hanem csak 2, és akkor a probléma fele meg 

van oldva. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e további kérdést 

feltenni. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy szeretne 2 kérdést feltenni. Elmondja, hogy 

még mindig nagyon aggasztja az augusztus 21-23. között megtartandó rendezvény. 

Aggályosnak tartja a jelenlegi egészségügyi helyzetet, és kérdezi, hogy ki vállalja a 

felelősséget, ha következményei lesznek a rendezvény sorozatnak. Hamarosan kezdődik az 
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iskola és a szülők nem szeretnének digitális oktatást. Másik kérdése a képviselő asszonynak, 

hogy Csepreg Város Vasivíz Zrt szerepvállalásával kapcsolatban lehet-e tudni, milyen 

megállapodás kötődött Szombathely polgármesterével, hiszen Szombathely maga is el tudja 

dönteni azokat a kérdéseket, amik elhangzanak, és a tapasztalatok alapján a többi város nem 

mindig Szombathely városával összhangban szavaz. Lehet-e tudni milyen szerepvállalásunk 

van Szombathely mellett. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi képviselő asszonyt, hogy válaszolhat e szóban. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elfogadja a szóbeli válaszokat. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy jómaga végig jelen lesz a rendezvényeken, 

figyelni fog, hogy minden intézkedés be legyen tartva. A rendezvény tervezetben augusztus 

16-a a búcsú napja, de augusztus 15-re volt várható egy bejelentése a kormánynak, hogy 

milyen létszámmal lehet rendezvényeket tartani. Ezért nem lehetett 100%-ban kijelenteni, 

hogy 16-ra lehet készülni. Úgy gondolta, kicsit kilép a hagyományos keretekből, így 

vasárnaptól-vasárnapig fog tartani a rendezvény sorozat. A járványra való tekintettel döntött 

így. Augusztus 16-án a hagyományos búcsúi rendezvény kerül megtartásra, míg a búcsúi bál 

egy héttel későbbre került. 

Augusztus 21-22-én megrendezett Csep(e)reg az Eső Fesztiválon is szintén részt fog venni. 

Biztosítva lesz a kézfertőtlenítés a belépéskor és a mobil wc-k használatánál is. Minden 

illetékes szervvel egyeztetések voltak a fesztivállal kapcsolatban. Nagyon figyelni fognak a 

tisztaságra, folyamatosan ürítésre kerülnek a hulladéktárolók. Alkalmazottaknak és az 

árusoknak is ajánlott lesz a maszk viselése. Pályázati források is rendelkezésre állnak a 

rendezvények lebonyolításához, melyek határidőhöz kötöttek. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő ismételten elmondja, hogy őt zavarja, hogy az ott lévők 

80%-a iskolás korú és már csak 2 hét van az iskola kezdésig. Sok mindenkit aggaszt, hogy mi 

lesz. Nem tudjuk kiszűrni és őt továbbra is ez aggasztja. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatásként elmondja, hogy a rendőrség folyamatosan jelen 

lesz a biztonsági személyzettel együtt. 

 

Horváth Zoltán polgármester a második kérdéssel kapcsolatosan elmondja, hogy Nemény 

András polgármester úr törekszik arra, hogy a környező települések polgármestereivel is jó 

legyen a kapcsolata. Az utóbbi időben számos olyan hír volt, hogy a jelenlegi vezérigazgató 

tisztségének a betöltése megkérdőjelezhető. Ennek tekintetében volt személyes egyeztetés, 

hogy mik azok az álláspontok, amik elfogadhatóak. Javaslatot tett egy új vezérigazgató 

személyére, amit a közelgő közgyűlésen fognak megtárgyalni. Hamarosan felügyelő 

bizottsági ülés is lesz, és ez miatt is voltak sűrű egyeztetések. Átszervezés alatt van mind a 

felügyelő bizottsági, mind az igazgatósági delegálási struktúra. Celldömölk is szeretne részt 

venni vagy a felügyelői bizottsági vagy pedig az igazgatósági tagságban. Jelenleg az 

alapszabály erre nem biztosít lehetőséget. Csepreg jelenleg Kőszeggel van párban, felváltva 

vagy megbeszélés alapján felügyelő bizottsági vagy igazgatósági tanácstagokat delegál. A 

másik kör Vasvár, Őriszentpéter és Körmend. Ők is egymás között cserélik a tagokat. Annak a 

kidolgozására próbálnak folyamatosan javaslatot tenni, ami minden polgármester számára 

elfogadható, hogy a saját városa érdekeit tudja képviselni. 
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Hárominé Orbán Erika képviselő kérdezi, hogy ki szavazott eddig Csepreg nevében, hiszen 

polgármester úr felügyelő bizottsági tag. 

 

Horváth Zoltán polgármester alpolgármester úrral egyeztetett és vele együtt fog érkezni a 

közgyűlésekre. Korábban egyenjogúként vett részt. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy felügyelő bizottsági tag nem szavazhat. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy eddig egy közgyűlés volt, és akkor, ha jól 

emlékszik még nem volt felügyelő bizottsági tag. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e a kérdésekre 

adott választ. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy az augusztus 21-23 közötti rendezvény 

sorozat számára továbbra is súlyos eset, de a többi választ elfogadja. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Hárominé Orbán Erika képviselő 2020. 

augusztus 21-23. rendezvénnyel kapcsolatos kérdésére adott polgármesteri válaszok 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen és 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

107/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Hárominé Orbán Erika képviselő 2020. 

augusztus 21-23 rendezvénnyel kapcsolatos kérdésére 

adott polgármesteri választ. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Hárominé Orbán Erika képviselő Vasivíz 

Zrt-vel kapcsolatos kérdésére adott polgármesteri válasz elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 
108/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja Hárominé Orbán Erika képviselő Vasivíz Zrt-

vel kapcsolatos kérdésére adott polgármesteri választ. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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Horváth Zoltán polgármester az 1. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. 

 

A napirendi pont tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább. 

 

Horváth Zoltán polgármester 16:56 órakor ismét megnyitja a nyílt ülést. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a hallgatóságot a zárt ülésen hozott döntésről. 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott határozati döntést, melyet 5 

igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadott a képviselő-testület. 

 

109/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. 

Dénes József képviselő 2020. július 15-én benyújtott 

indítványával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

1. Horváth Zoltán polgármester egyéni vállalkozói 

tevékenységét 2019. november 13. napjával 

bizonyíthatóan megszüntette. 

 

2. A képviselői indítványban megjelölt körülmények 

alapján, összeférhetetlenség fennállásnak 

megállapítására és a méltatlanság kimondására nincs 

jogszabályi lehetőség. 

 

Felelős: Horváth Gábor, alpolgármester 

  Dr. Balogh László, jegyző 

Határidő: azonnal 
 

2.napirend 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi, majd kérdezi dr. Balogh László jegyzőt kíván e 

kiegészítést tenni. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy érkezett egy módosító indítvány a rendelet-

tervezethez, így először arról kell szavazni, majd utána a rendeletről. 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a módosító indítványt: 

  

„(7) A képviselő-testület ülésének időtartama általában alkalmanként a négy órát nem 

haladhatja meg. Kivételesen indokolt esetben 2 x fél óra időtartammal 

meghosszabbítható.” 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi dr. Dénes József képviselőt, hogy ezzel kapcsolatosan 

kíván e kiegészítést tenni. 
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dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy nem kíván kiegészítést tenni. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

110/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) 

számú önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdéséhez benyújtott módosító indítványt 

az alábbiak szerint elfogadta: 

 

„(7) A képviselő-testület ülésének időtartama általában alkalmanként a négy órát nem 

haladhatja meg. Kivételesen indokolt esetben 2 x fél óra időtartammal 

meghosszabbítható.” 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

              Dr. Balogh László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Gábor alpolgármester kérdezi dr. Dénes József képviselőt, hogy mi volt a logikája 

a 2-szer 30 perces időtartamnak. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, ha nem lenne elég az 1-szer 30 perc, akkor lehessen 

tovább hosszabbítani. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta: 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2020. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 

(XI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

3.napirend 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Majd kérdezi elnök asszonyt, hogy döntött a 

bizottság. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy kaptak tájékoztatást a tűzifával 

kapcsolatban, és természetesen a bizottság a maximális mértéket támogatja. 
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Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselő-testületet kíván-e egyéb kiegészítést 

tenni. 

 

Horváth Gábor alpolgármester szót kér. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót. 

 

Horváth Gábor alpolgármester volt bizottsági elnökként szeretné elmondani, hogy a 

bizottság mindig oda figyelt a gazdálkodásra. Most megjelent egy közel 800.000 Ft-os összeg, 

amiről úgy gondolja, hogy a bizottsági keretből még tudják biztosítani. Ezen felül ott van még 

a kiszállításnak és a feldolgozásnak is a költsége. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a szociális célú tűzifavásárlásról szóló 

támogatás iránti igény benyújtását 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 
111/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Csepreg Város Önkormányzata 

támogatási igényt nyújt be 210 erdei m3 tűzifa 

igénylésére. A támogatás mértéke a maximálisan 

igényelhető m3 esetén 3.150.000,- Ft + ÁFA= 

4.000.500,- Ft, a saját erő mértéke 210.000,- Ft + 

ÁFA = 266.700,- Ft. A támogatás önerejét a 2020. 

évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatása 

előirányzata terhére biztosítja az önkormányzat. 

 

2. A szociális célú tűzifában részesülőktől az 

önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér. 

 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza dr. Balogh László jegyzőt, hogy 2020. 

október 30-ig terjessze a képviselő-testület elé a 

2020. évi szociális tűzifa igénylés részletes feltételeit 

szabályozó rendeletet. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

Határidő: 2020. október 30. 

 

4.napirend 

Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatokon történő indulásról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
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Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy nagyon szűkös a határidő a pályázatok 

előkészítésére. Fontosnak tartja, hogy a döntéseket a képviselő-testülettel közösen hozzák 

meg. Az elmúlt időszakban megnyílt több pályázati lehetőség is, de Csepreg Városa nem 

tudott pályázni, mert nem feleltek meg azoknak a kritériumoknak, amelyekkel plusz forrást 

tudnának a városba hozni. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett pályázatokon történő indulásról való döntést. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 
112/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Falu 

Program keretében kiírt, 

- Szolgálati lakás, 

- Faluház felújítás, 

- Temető fejlesztés, 

- Építési telek kialakítása, közművesítés 

című pályázatokon részt kíván venni.  

 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

támogatási kérelem benyújtásához szükséges lépéseket megtételére. 

 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

benyújtott pályázatok részletes tartalmáról legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig 

számoljon be a képviselő-testület részére.  

 

 Felelős: Horváth Zoltán polgármester és  

 Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

 Horváthné Somosi Ildikó, pályázati referens    

      Határidő: azonnal 

 

5.napirend 

15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy az útfelújításokhoz igazodik a Gördülő 

Fejlesztési Terv és folyamatos felülvizsgálat alatt van.  

 

dr. Dénes József képviselő kérdezi Hárominé Orbán Erika képviselőt, hogy a bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nem tárgyalták ezt a napirendi pontot. 
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dr. Dénes József képviselő kérdezi, hogy muszáj e jóváhagyni? 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy igen, mert határidős. 

 

dr. Dénes József képviselő kérdezi, évközben is lehet-e módosítani? 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, ha módosítási igény áll elő, akkor igen. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel 15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 
113/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 

határozat melléklete szerinti tartalommal a 15 éves 

Gördülő Fejlesztési Tervet, a Vasivíz Zrt. által 

összeállítottak szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő- testület jelen határozat mellékletét 

képező meghatalmazást elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: Horváth Zoltán – polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Vigh Ádám településfejlesztési referens 

Határidő: azonnal 

 

6.napirend 

Csepreg Települési Értéktár Bizottsággal kapcsolatos döntés 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi, majd kérdezi Hárominé Orbán Erika képviselőt, 

hogy tárgyalta-e a bizottság. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a Települési Értéktár 

Bizottság tagjainak a módosítását, és a korábbi évekhez képest annyi a változás, hogy a 

mindenkori polgármester is bekerült a bizottságba. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselő-testületet, hogy kívánnak e kiegészítést 

tenni. 
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dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy a szavazások során tartózkodni fog. Nem érzi 

hatékonynak, hogy a város amúgy is sok mindennel terhelt polgármestere végezze mind a 

kettő bizottság döntésével járó munkát. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Települési Értéktár 

Bizottsággal kapcsolatos döntést. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület –6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 
114/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy - a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és annak 

végrehajtásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 

alapján - Csepreg Települési Értéktár Bizottság tagjainak 

a továbbiakban megválasztja:  

- Csepreg Város megválasztott, hivatalban lévő 

polgármesterét, mint a Bizottság elnökét,  

- Petőfi Sándor Művelődési, Sportház és Könyvtár 

mindenkori Igazgatóját, mint a települési értéktár 

Bizottság tagját; 

- valamint tagságában megerősíti a 19/2015. (01.29.) 

képviselő-testületi határozat alapján, Sági Ferencet, 

mint „külső” tagot. 

 

      Felelős: Horváth Zoltán polgármester és  

      Dr. Herczeg Krisztina aljegyző megbízásából: 

      Horváthné Somosi Ildikó, pályázati referens  

Határidő: azonnal 

7.napirend 

Felső-Répcementi Tájegységi Értéktár Bizottsággal kapcsolatos döntés 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi, kérdezi bizottsági elnök asszonyt, mit tárgyalt a 

bizottság. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalta a bizottság. Felmerült dr. Dénes 

József képviselőnek is a neve, de ő elhárította a bizottságba való ténykedését, pedig szakmai 

munkája alapján tudna a bizottságban dolgozni. 

 

dr. Dénes József képviselő tájékoztatja a testületet, hogy nem elhárította a feladatot, csak a 

bizottsági tagságot nem akarta vállalni, de természetesen nagyon szívesen segít a munkában. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Felső-Répcementi Tájegységi Értéktár 

Bizottsággal kapcsolatos döntést. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület –5 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

115/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy - a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és annak 

végrehajtásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 

alapján - a Felső-Répcementi Tájegységi Értéktár 

Bizottság tagjainak a továbbiakban megválasztja:  

- Csepreg Város megválasztott, hivatalban lévő 

polgármesterét, mint a Tájegységi Értéktárbizottság 

elnökét; 

- Csepreg Város megválasztott, hivatalban lévő 

alpolgármesterét, mint a Tájegységi Értéktár 

Bizottság tagját; 

- Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 

Igazgatóját, mint a Tájegységi Értéktár Bizottság 

tagját. 

 

      Felelős: Horváth Zoltán polgármester és  

      Dr. Herczeg Krisztina aljegyző megbízásából: 

      Horváthné Somosi Ildikó, pályázati referens  

Határidő: azonnal 

8.napirend 

Csepreg Város helyi definiált értékleltárának jóváhagyása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 

 
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy az utolsó pillanatban elkészült és egyeztetett 

anyagról van szó. Nem ért vele egyet, hiszen van még rajt csiszolni való. Kéri a testületet, 

hogy ennek ellenére fogadják el ezt a napirendi pontot. Szeretné, ha a következő testületi 

ülésre visszahoznák, és bele kerülnének azok a javaslatok és értékek, amivel Csepreg Városa 

ténylegesen rendelkezik. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nem látta az anyagot, ezért nem tudja 

miről van szó benne, hogy mi alapján szavazzon.  

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy ezt a definiált értékleltárat bármikor jóvá lehet 

hagyni. Szarvas hibákat is felfedezett az összeállított anyagban. Javaslatot tesz arra, hogy a 

települési értéktár bizottság végezze a karbantartást, és ne testületi hatáskör legyen. A 

természeti értékeknél felfedezte, hogy a Metőc patak nem érinti a jelenlegi csepregi határt. 
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Oláh Imre képviselő elmondja, hogy szerinte meg kellene győzni dr. Dénes József 

képviselőt, hogy vegyen részt a bizottságban. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a testületet, hogy javasolt Dr. Dénes József képviselő 

által említett hiba kiküszöbölése érdekében módosítással elfogadni a napirendi pontot, és a 

Metőc patakot kivenni a természeti értékek közül. Ismerteti a testülettel, hogy első sorban 

kérdőívek alapján került összeállításra ez az anyag. Úgy gondolja, hogy szeptemberben újra 

társadalmasítva vissza kellene hozni a testület elé az anyagot. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Csepreg Város helyi definiált 

értékleltárának jóváhagyását 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület –6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

116/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a „A 

települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és 

dokumentálást segítő intézkedés” című, VP6-19.2.1.-90-

Ö.1-17 azonosítószámú pályázat, 1917298768 projekt 

azonosítójú Támogatói okirat keretében elkészült 

Csepreg Város Helyi Értékleltárát, mely a határozat 

mellékletét képezi, az alábbi módosítással jóváhagyja:  

 

- 4.1.3. Metőc patak rész a dokumentumból kikerül. 

       

      Felelős: Horváth Zoltán polgármester - közlésre 

      BFH Európa Kft. - benyújtásra 

Határidő: azonnal 
 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Város helyi definiált 

értékleltárának felülvizsgálatával kapcsolatos határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület –6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

117/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a „A 

települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és 

dokumentálást segítő intézkedés” című, VP6-19.2.1.-90-

Ö.1-17 azonosítószámú pályázat, 1917298768 projekt 

azonosítójú Támogatói okirat keretében elkészült és 

jóváhagyott Csepreg Város Helyi Értékleltárát 2020. 

szeptember 30. napjáig felül kívánja vizsgálni, ezért 

felkéri a Polgármestert, hogy további társadalmasítást 

követően azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
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      Felelős: Horváth Zoltán polgármester   

      BFH Európa Kft. - benyújtásra 

Határidő:  2020. szeptember 30. 

 

9.napirend 

Tájékoztató a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár közalkalmazottjainak 

jogviszony átalakulásával kapcsolatban 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi, majd kérdezi dr. Balogh László jegyzőt kíván e 

kiegészítést tenni. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy nem szeretne kiegészítést tenni, ha valaki jogilag 

nem értené az előterjesztést, akkor szívesen válaszol a kérdésekre. 

 

dr. Dénes József képviselő kérdezi, hogy akkor ez csak egy tájékoztató? 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy az előterjesztés nem csak tájékoztató. Tájékoztatja 

a testületet, hogy az előterjesztésnek kettő része van. Az egyik az alapító okirat módosítása, 

melynek a határideje augusztus 30. A másik pedig, hogy augusztus 15. napjával ajánlatot kell 

tenni a képviselő-testületnek a művelődési ház jelenlegi igazgatója felé. A jelenlegi 

jogszabály módosította a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyát november 

1-től. Közalkalmazotti státuszuk átalakul munkaviszonnyá és a munka törvénykönyve hatálya 

alá kerül. Ez a béreket is érinti, hiszen az illetményrendszerből kikerülnek a verseny szférába. 

Jogszabály előírja, hogy nem lehet kevesebb az intézményvezető bére, mint amennyi a 

jelenlegi. Szeptember 15-ig nyilatkoznia kell intézményvezető asszonynak, hogy az ajánlatot 

elfogadja e.  

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy jelen pillanatban arról kell 

dönteni, hogy 2020. december 31-ig érvényes ez az állapot. Tájékoztatásul elmondja, hogy 

idén intézményvezető asszonynak lejár az 5 éves megbízatása is. Pályázatot kell majd kiírni 

és erről is döntést hozni. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy egy kicsit jobban a zsebükbe kellene 

nyúlni, ahhoz, ha szeretnének akár egy pályakezdőt szerezni, mert intézményvezető asszony 

jelenleg nyugdíj előtt is áll. Csak úgy lehet bárkit is szerezni, ha megemelik a béreket. 

 

dr. Dénes József képviselő véleménye szerint nagyvonalúbb ajánlat kellene. Javasolja, hogy 

10%-al emeljék meg igazgató asszony bérét. 

 

Megérkezik Ziembicki Erzsébet Igazgató Asszony 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri az igazgatót álláspontjának ismertetésére. 

 

Ziembicki Erzsébet intézményvezető köszönti a képviselő-testület tagjait, majd elmondja, 

hogy váratlanul érte a szakmát ez az átalakulási kötelezettség. A jogszabály változás érinti a 

könyvtár és a művelődési ház dolgozóit. Elmondja, hogy az elmúlt évtizedekben is voltak 

változások és módosítások. Korábbi években a közalkalmazottak is kaptak támogatást pl: 

étkezési-, ruha vásárlási utalványt. Jómaga a képviselő-testületre bízza a döntést, és 
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tájékoztatja a testületet, hogy 2 éve van a nyugdíjig. Az intézmény tevékenységéről 

szeptemberben a beszámolóban fog részletes tájékoztatást adni. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és 

Könyvtár igazgatójának a jogviszony átalakulásával kapcsolatos munkaszerződési ajánlatról 

szóló határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület –7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

118/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint 

egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján 

Ziembicki Erzsébet, mint a Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár Igazgatója 

részére a 2020. október 31. napján létrejövő munkaszerződése tekintetében az alábbi ajánlatot 

teszi: 

 

Munkakör megnevezése: művelődésszervező 

Munkakör tartalma: művelődésszervezői feladatok 

Határozott idejű vezetői megbízás: igazgatóként a vezetői feladatok ellátása, a költségvetési 

szerv képviselete, munkáltatói jogok gyakorlása a költségvetési szerv alkalmazottjai 

tekintetében 

Alapbér: bruttó 396.440 Ft / hó 

Munkaidő: a vezetői megbízás idejére kötetlen, (figyelemmel az Mt. 209. § (4) bekezdésére), 

a vezetői megbízás megszűnését követően heti 40 óra 

Munkaidő beosztás: a költségvetési szerv nyitvatartási idejéhez igazodóan, azzal, hogy a 

vezetői megbízás idejére az Mt. 96. § (2) bekezdése is irányadó 

Munkavégzés helye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. 

Munkaviszony tartama: a munkakör tekintetében határozatlan idejű, míg a vezetői megbízás 

tekintetében határozott idejű, 2020. december 31. napjáig tartó megbízás 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László, jegyző, a munkaszerződés előkészítéséért 

Határidő: 2020. augusztus 15. az ajánlat közlésére 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és 

Könyvtár alapító okirat módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület –7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

119/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy a Csepregi Petőfi Sándor 

Művelődési- Sportház és Könyvtár Alapító 
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Okiratának a határozat mellékletét képező 

tartalommal történő módosítását jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Zoltán 

polgármestert a módosító okirat és annak egységes 

szerkezetbe foglalt okirata aláírására és felkéri annak 

a törzskönyvi nyilvántartásban történő bejelentésére. 

 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

       dr. Balogh László jegyző 

Határidő: 2020. augusztus 30. 

 

10.napirend 

Egyebek 

Döntés képviselői kérdésekre és interpellációra adott polgármesteri válaszról 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy nem szeretne kiegészítést tenni, hiszen 

kiküldte a kérdésekre a válaszokat. Kérdezi Hárominé Orbán Erika képviselőt, hogy 

elfogadja-e a 2020. 07.09-én feltett kérdéseire adott polgármesteri válaszokat.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és a 9-es 

kérdésekre adott válaszokat elfogadja. A 6-os, 7-es, 8-as, 10-es, 11-es és a 12-es kérdésekre 

adott válaszokat pedig nem fogadja el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Hárominé Orbán Erika képviselő 

2020.07.09-én feltett – a képviselő által elfogadott – kérdésekre kapott polgármesteri 

válaszokat. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 
120/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy Hárominé Orbán Erika képviselő, 2020. 

07.09-én feltett - a képviselő által elfogadott - kérdésekre 

adott polgármesteri válaszokat helybenhagyja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Hárominé Orbán Erika képviselő 

2020.07.09-én feltett – a képviselő által nem elfogadott – kérdésekre kapott polgármesteri 

válaszokat. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen és 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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121/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy Hárominé Orbán Erika képviselő, 2020. 

07.09-én feltett - a képviselő által nem elfogadott - 

kérdésekre adott polgármesteri válaszokat 

helybenhagyja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Horváth Zoltán polgármester kérdezi Oláh Imre képviselőt, hogy elfogadja-e az 

interpellációra adott polgármesteri válaszokat.  

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy nem érte meglepetés, mert ezekre a válaszokra 

számított, és természetesen elfogadja azokat. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Oláh Imre képviselő 2020.07.15-én tett 

interpellációjára adott polgármesteri válaszok elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

122/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy Oláh Imre képviselő 2020.07.15-én tett 

interpellációjára adott polgármesteri válaszokat 

elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi dr. Dénes József képviselőt, hogy elfogadja-e a 2020. 

07.09-én és a 2020.07.15-én feltett kérdéseire adott polgármesteri válaszokat.  

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy összesen 48 kérdésre kapott választ, és ezek 

között 8 olyan válasz volt, amit nem is kérdezett. Tájékoztatja a testületet, hogy a kérdéseire 

kapott válaszok stílusa és tartalma teljesen elfogadhatatlan. 2020. 07.09-én feltett kérdéseire 

kapott válaszok közül a 24-es, 25-ös és a 26-os válaszokat fogadja el a többit pedig nem. 

2020.09.15-én feltett kérdéseire a 2-es és a 4-es kérdésre kapott válaszokat fogadja el a többit 

nem. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő 2020.07.09-én 

és 2020. 07. 15-én feltett – a képviselő által elfogadott – kérdésekre kapott polgármesteri 

válaszokat. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 
123/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy dr. Dénes József képviselő, 2020. 07.09-én, 

és 2020.07.15-én feltett - a képviselő által elfogadott - 

kérdésekre adott polgármesteri válaszokat 

helybenhagyja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő 2020.07.09-én 

és 2020. 07. 15-én feltett – a képviselő által nem elfogadott – kérdésekre kapott polgármesteri 

válaszokat. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

 

124/2020. (VIII.12.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy dr. Dénes József képviselő, 2020. 07.09-én, 

és 2020.07.15-én feltett - a képviselő által nem elfogadott 

- kérdésekre adott polgármesteri válaszokat 

helybenhagyja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület rendkívüli 

nyílt ülését 18:34 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Horváth Zoltán                   dr. Balogh László 

   polgármester                   jegyző 

 

Oláh Imre 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


